
 

S účasťou tohto prístroja je displej s veľkými 
písmenami, ktoré sú dobre čitateľné aj 
z diaľky. Vidíte na ňom názov aktuálne 

naladeného programu a využíva sa aj pri nasta-
vovaní. V prednej časti pod otváracími dierkami 
je priestor na kódovacie karty – slot CI i čítačka 
kariet UNI. Vedľa je port USB, do ktorého môžete 
pripojiť kľúč USB alebo externý disk. Na tieto 
zariadenia možno nahrávať, prehrávať z nich filmy 
alebo videá, ale môžete si na ne uložiť aj nastavené 
televízne programy. Ďalší port USB je na zadnej 
strane, a keďže sú dovedna dva, môžete mať dve 
rôzne pamäťové zariadenia, prípadne niektorý 
z nich využiť na pripojenie adaptéra pre sieť Wi-Fi 
(voliteľné príslušenstvo). AB CryptoBox 550HD má 
pripojenie na eternetovú sieť, čo je dôležité na 
jeho maximálne využitie. Možno tak updatovať 
toto zariadenie, prehrávať aj videá z YouTube, ale 
to najlepšie je pripojenie na server cez protokol 
FTP. Takto si môžete priamo z prijímača v obývačke 
spúšťať obľúbené filmy, obrázky alebo hudbu. 
Takisto možno na server ukladať nahrávky zo sate-
litných televízií. Podporované je video vo formáte 
1080 i/p, ak budete chcieť sledovať filmy s titulkami, 
musia byť vo formáte UTF-8. 

Ideálne je pripojenie prijímača k televízoru 
pomocou kábla HDMI, pre staršie TV je tu aj výstup 
SCART. Oproti minulosti pribudol aj optický výstup 
zvuku. Oceňujeme samostatný sieťový vypínač, čo 
už nebýva štandardom. Diaľkový ovládač sa dobre 
drží v ruke, má samostatné prepínacie tlačidlá na 
listovanie v kanáloch a nastavenie hlasitosti, čo je 
najdôležitejšie. 

Nastavovanie AB CryptoBox 550HD je výhodné 
hlavne voľbou FastScan. Po úvodnom nastavení sa-
telitu na konkrétnu družicu a prvku LNB stačí zadať 
túto voľbu a vybrať z ponuky napr. slovenské stanice. 
Do 30 sekúnd máte naladené stanice, ktoré sa u nás 
najčastejšie sledujú, pričom okrem slovenských sú 
tam aj české. To je veľká výhoda, lebo ak máte napr. 
pripojenie na Skylink Astra 23,5E, pri použití voľby 
na naladenie všetkých programov získate vyše 
250 kanálov, z ktorých však väčšinu nepotrebujete. 

istom transpondéri, a to TA3. Ak budete nahrávať 
TA3, môžete sledovať všetky stanice z transpondéra, 
napr. Markíza, JOJ, STV a pod., ale nijaké iné. Pri 
českých programoch adekvátne môžete napr. na-
hrávať Prima Family a k tomu sledovať jedinú voľnú 
stanicu, a to CT24. Ak nahrávate HD program na 
pomalý disk USB, nebudete môcť sledovať žiadny 
iný program. Z ďalších funkcií sú tu aplikácie na 
hlásenie predpovede počasia, 7-dňový elektronický 
sprievodca, TimeShift na zastavenie aktuálneho 
vysielania a niekoľko hier.  

Na AB CryptoBox 550HD sa nám páčil jedno-
duchý a rýchly spôsob nastavovania, rýchlosť 
prepínania programov a možnosti práce s multi-
mediálnymi súbormi. Jeho cena je výhodná, ak 
niekto nepotrebuje predný panel a slot CI na karty, 
je k dispozícii lacnejší 500HD. 

Cena: AB CryptoBox 550HD – 85,90 EUR, 
AB CryptoBox 500HD – 65,90 EUR
Zapožičal: AB-COM, www.abcom.sk 

   ONDREJ MACKO

A zaberie aj hodinu, kým si z tejto voľby vyselektujte 
to pravé. Ani pri voľbe FastScan to, samozrejme, nie 
je úplne bez práce, lebo veľa závisí od možnosti, akú 
máte predplatenú ponuku u poskytovateľa, ale je to 
výrazná pomoc. Konštatujeme, že pomocou sprie-
vodcov zvládne nastavenie prijímača každý. 

Prichádzame k často kladenej otázke, ako 
možno nahrávať satelitné programy. Odpoveď nie 
je celkom jednoduchá, keďže o satelitnej technike 
treba vedieť trochu viac. Dobrá správa je, že môžete 
nahrať akýkoľvek program, ktorý môžete sledovať 
na prijímači. Ak je to program v HD kvalite, odporú-
čame, aby ste ako nahrávacie médium zvolili oveľa 
rýchlejší externý disk, a nie kľúč USB. Svoje nahrávky 
si môžete bez problémov pozrieť pomocou AB 
CryptoBox 550HD alebo kompatibilných prijímačov. 
Nenašli sme spôsob, ako tieto nahrávky pozrieť 
v počítači. Ďalej sa často kladie otázka, ako nahrávať 
jeden program a sledovať pritom druhý. Tu treba 
rozlišovať kódované a voľné programy a vedieť, 
na akom transpondéri sú programy umiestnené. 
Hneď to vysvetlíme na príklade. Ak napr. na Sky-
linku začnete nahrávať program Markízy, môžete 
sledovať už jedine voľný program vysielaný v tom 
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  Moderný satelitný prijímač

AB CryptoBox 550HD

Zadný panel prijímača s prehľadne usporiadanými 
konektormi

Hlavné menu prijímača je prehľadné a transparentné

Funkciou FastScan nastavíte slovenské, ale aj české 
programy za pár sekúnd

Pri prepínaní máte k dispozícii aj informačné okno, 
zobrazujúce napr. aj kvalitu signálu

Stanica TA3 vysiela nekódovaný signál, preto máte 
pri jej nahrávaní pomerne široký výber na súčasné 
sledovanie iných kanálov 

Diaľkový ovládač ku AB CryptoBox 550HD

AB CryptoBox 550 s elegantným dizajnom a jasne viditeľným displejom

Predstavujeme vám satelitný prijímač, ktorý má ambíciu stať sa najpredávanejším na Slovensku, a to vďaka svojej 
cene a ponúkaným funkciám. Pre poskytovateľov televíznych programov, ktorí neviažu svoju ponuku na nutnosť 
vlastniť konkrétny typ zariadenia, je to optimálna voľba. Stručne povedané, je veľmi rýchly pri nastavovaní aj pri 
prepínaní programov, poradí si s modernými kódovacími kartami Irdeto a umožňuje využitie internetu. 


